Programação semanal
Domingo
09:30h — Escola Bíblica Dominical
10:30h — Louvor e pregação da Palavra
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico)
Terça-feira
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja
Quarta-feira
19:30h — Louvor e pregação da Palavra
Sexta-feira
19:30h — Reunião de oração da Igreja
Participe da campanha para aquisição do terreno da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8.
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005

Notícias da Igreja
• 1ª quarta-feira e 1º domingo (01/10 e 05/10) - Celebração da
Ceia do Senhor.
• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de
membro marcando um gabinete com o pastor.
• Batismo - Todo último domingo do mês no culto noturno.
• Sábado, 04/10, 16:00h - Reunião do “Desperta Débora”
• Sábado, 11/10, 09:00h - Pic-nic em homenagem ao dia das
crianças e professores. Quinta da Boa Vista
• Domingo, 12/10, 10:30h - Testemunho de conversão da exatriz da Rede Globo Simone Carvalho, traga um convidado.
• Sábado, 18/10, 18:00h - Palestra sobre educação de filhos
nos dias atuais. Com Pr. Mauricio Fortunato
• Sábado, 25/10, 18:00h - 4º Jantar de casais – convites à
venda por R$ 20,00 o casal.
• Domingo, 26/10, 19:00h - Testemunho de conversão de um
ex-Policial Militar que esteve entre a vida e a morte.

Louvor do mês
GLÓRIA AO ALTÍSSIMO
AO QUE ESTÁ ASSENTADO NO TRONO, GLÓRIAO VER SUA GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA!
RIA!
GLÓRIA, GLÓRIA AO ALTÍSSIMO DEUS!
AO CORDEIRO QUE FOI MORTO, GLÓRIA!
A CRISTO JESUS, TODA HONRA PODER E
E AO ESPÍRITO SANTO DE DEUS
GLÓRIA!
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA!
POIS MESMO SENDO DEUS SE DESPIU DA SUA
GLÓRIA, GLÓRIA AO ALTÍSSIMO DEUS!
GLÓRIA
VIVEMOS DE FÉ EM FÉ, DE GLÓRIA EM GLÓ- MORREU LÁ NA CRUZ MAS RESSUSCITOU EM
RIA
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA!
SOMOS FORTALECIDOS RENDENDO GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA AO ALTÍSSIMO DEUS!
SOMOS TRANSFORMADOS

GLÓRIA AO PAI, GLÓRIA AO FILHO
GLÓRIA AO ESPÍRITO SANTO
DIGNO DE FORÇA DOMÍNIO E MAJESTADE
DIGNO DE RECEBER TODA
GLÓRIA, GLÓRIA, GLÓRIA!
GLÓRIA, GLÓRIA AO ALTÍSSIMO DEUS!
ALELUIA, ALELUIA
PELOS SÉCULOS DOS SÉCULOS, AMÉM! (2X)
AMÉM, AMÉM, GLÓRIA!

Artigo do mês

Ninguém é melhor que ninguém
Conta-nos uma antiga parábola que, certo dia, um
alfinete e uma agulha encontraram-se numa cesta de
costuras. Estando os dois desocupados, começaram
a discutir, porque cada um se considerava melhor e
mais importante do que o outro:
"Afinal, qual é mesmo a sua utilidade?" disse o
alfinete para a agulha.
"E como pensa você vencer na vida se não tem
cabeça?"
"A sua crítica não tem a menor procedência" respondeu a agulha rispidamente.
"Responda-me agora: de que lhe serve a cabeça se
não tem olho? Não é mais importante poder ver?"
"Ora, e de que lhe vale seu olho se há sempre um
fio impedindo a sua visão?" retrucou o alfinete.
"Pois fique sabendo que mesmo tendo um fio atravessando o meu olho, eu ainda posso fazer muito
mais do que você."
Enquanto se ocupavam nessa discussão, uma senhora pegou a cesta de costura, desejando coser um
pequeno rasgo no tapete.
Todos os domingos às 17:30h você pode participar
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o
culto evangelístico e distribua folhetos convidando
pessoas para o culto.

Enfiou a agulha com linha bem resistente e se pôs a
costurar o mais rápido que pôde.
De repente a linha emaranhou-se, formando uma
laçada que dificultou o acabamento da costura.
Apressada, a mulher deu um puxão violento que
rompeu o olho da agulha.
Tendo que ultimar aquele trabalho, ela amarrou a
linha na cabeça do alfinete e conseguiu dar os pontos finais; mas na hora de arrematar, a cabeça do
alfinete se desprendeu. Impaciente com tudo, jogou
a agulha e o alfinete na cesta e saiu resmungando.
Ambos estavam enganados: o alfinete e a agulha!
Nenhum dos dois era insubstituível. Nenhum dos
dois era perfeito. Nenhum dos dois era tão versátil
que pudesse julgar-se com o direito de se considerar
melhor do que o outro.
Autor desconhecido
"Porque também o corpo não é um membro, mas muitos.
Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo;
nem por isso deixará de ser do corpo. E o olho não pode
dizer à mão: Não tenho necessidade de ti." Bíblia, Primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 e 15.

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Sua ajuda é
importante. Informe-se com a irmã Deyse.
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Palavra Pastoral
Casados para sempre
Este mês teremos mais um jantar de casais. Quais são os objetivos deste trabalho? Entretenimento?
Comunhão? Integração? Sim, um pouco de tudo isto e muito mais. Entretanto a principal motivação para
este trabalho é a edificação de casamentos sólidos e duradouros.
Para que isto seja possível, precisamos observar os princípios bíblicos para o relacionamento deixando de
lado os conceitos mundanos que tanto tem contribuído para o enfraquecimento do matrimônio.
Um dos princípios bíblicos que tem ficado de lado atualmente diz respeito ao papel do homem e da
mulher no relacionamento. Cada vez mais homens e mulheres tem confundido e invertido seus papéis.
Mulheres desejando independência x homens fracos e acomodados.
Para nossa meditação, quero compartilhar um trecho de um livro:
Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento; e, tendo consideração para
com a vossa mulher como parte mais frágil.... - I Pedro 3.7
Neste versículo, o apóstolo Pedro enfatiza a necessidade de um marido compreender sua mulher porque
ela é a "parte mais frágil". Sua mulher deseja um homem que a compreenda, bem como as suas
necessidades.
Sua mulher precisa sentir-se salva, segura e protegida. Como seu marido, cabe a você prover essa
segurança. Tive minha atenção voltada para isto quando participei de uma conferência para casais.
Durante a conferência, uma jovem mulher foi violentada no quarto de seu hotel.
Quando o orador relatou aos membros participantes o incidente, notei um fenômeno curioso.
Instintivamente, como se fossem regidos por um maestro da orquestra, praticamente cada marido no
auditório carinhosamente deslizou seu braço em torno de sua mulher. Do mesmo modo, quase todas as
mulheres se aconchegaram ao abraço protetor dos maridos. Foi um gesto físico da necessidade de uma
mulher por proteção e o desejo natural de o marido proteger sua mulher.
As pessoas usam travas, alarmes contra assalto e incêndio, e sistemas de iluminação para proteger seus
bens mais valiosos. Quando você investe na proteção de sua mulher, você também está fazendo uma
declaração do valor que ela representa para você.
Certamente você já protege sua mulher fisicamente. Você a desencoraja a sair à noite, se isso for
perigoso. Você a protege lembrando-a de fechar bem o carro quando vai às compras. E você lhe provê a
segurança que ela necessita em casa nas horas em que você está fora.
Mas você a estaria protegendo de outros assaltantes em sua vida, tais como:
a.. Sobrecarregando seu tempo?
b.. Os alvos e expectativas irrealistas que ela mesma se impõe e que a levam a fracassar?
c.. Desgastada pelo trabalho fora? No lar?
d.. Os filhos, que se aproveitam de suas fraquezas, que eles conhecem tão bem?
Obviamente, você não pode proteger sua mulher de cada pressão, aborrecimento, medo ou perda. Mas
você deve fazer o que pode para prever muitos desses problemas antes que eles ocorram, bem como
estabelecer um sólido sistema de segurança para sua proteção.
PENSE E COMENTE:
Converse com sua mulher sobre como você pode protegê-la em diferentes aspectos e situações de sua
vida, especialmente os relacionados acima.
ORE:
Para que Deus lhe dê sabedoria e coragem ao procurar proteger sua mulher de forças negativas externas.
Do livro Meditações Diárias para Casais de Denis e Barbara Rainey
Pr. Mauricio Fortunato
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Frase do mês

"Aquele que não
perdoa os outros
destrói a ponte
por onde ele
mesmo deve
passar."

D. Valmir

Autor
desconhecido

Rosania

Aniversariantes
José Alves
Nei Vilela
Luiz Benedito
Marisa Fortunato
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Eliana e Leandro
Fabiana e Marcelo
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19/10

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a
cada domingo às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos.
Iniciamos este mês a nova apostila sobre
Evangelismo. Adquira a sua e participe de
nossas aulas. Juntos queremos nos preparar
para obedecer ao IDE de Jesus.

De olho na mídia
. Processos - O advogado egípcio e reitor da Faculdade de
Direito da Universidade Al
Zaqasiq, no Egito, Nabil Hilmi,
disse que pretende processar os
judeus do mundo inteiro por causa
de um episódio relatado na Bíblia, no livro
de Êxodos.
A ação será baseada num suposto saque
realizado pelos judeus durante a época do
êxodo dos hebreus que aconteceu há milhares de anos, no Egito faraônico. O trecho
bíblico que menciona o episódio encontra-se
em Êxodos 12, versículos 35 e 36
Segundo o advogado, historiadores e religiosos egípcios e europeus estão analisando o
trecho bíblico a fim de definir se é possível
abrir um processo judicial contra os judeus.
Hilmi também divulgou que os judeus podem, de acordo com os especialistas, processar o Egito pelo período em que foram
escravizados antes de iniciarem o trajeto
rumo à Terra Prometida.
. Campeão de bilheteria - Nenhum filme foi
mais assistido do que ¨Jesus de Nazaré¨, em
todo o mundo. Dirigido em 1977, por Franco
Zeffinelli, a trama conta a história de Jesus
Cristo da infância até sua ressurreição. Nos

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual texto da bíblia fala de uma mosca morta ?
2– Quem foi visitado por uma anjo durante uma tempestade ?
3– Que livro da bíblia fala sobre o Dr. Zenas ?

últimos 26 anos, o filme foi traduzido para
455 idiomas e conquistou a audiência de
mais de 2,5 bilhões de telespectadores, o que
corresponde a um terço da população mundial.
. Papel higiênico sagrado? - A Migros, uma
das principais redes de supermercados da
Suíça, teve que retirar de suas prateleiras na
cidade de Genebra, cerca de 16 mil rolos de
papel higiênico depois que vários clientes
muçulmanos reclamaram da marca do produto, a qual, tinha a transcrição da palavra
¨Alá¨.
Segundo um porta-voz da empresa, a Migros
admitiu que no layout das etiquetas dos rolos
de papel higiênico, haveria transcrições com
símbolos gregos dos signos do zodíaco e,
que a caligrafia que representa o signo de
Virgem, poderia ser facilmente confundida
com a palavra ¨Alá¨.
. Terras improdutivas - As 16 fazendas da
Associação das Famílias para Unificação e
Paz Mundial, organização do líder religioso
coreano Sun Myung Moon, correm o risco
de serem desapropriadas pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
Das terras que foram vistoriadas nos últimos

dois meses por técnicos do Instituto, três
fazendas foram consideradas improdutivas e
uma delas não estaria de acordo com a
legislação ambiental. O Incra deve entrar
com pedido de anulação dos títulos e imóveis em parte dessas propriedades, o que
desobrigaria a União de indenizar o reverendo Moon.
Desde dezembro de 2001, as atividades do
líder religioso estão sendo investigadas pela
Polícia Federal. Entre as acusações constam
lavagem de dinheiro, uso de documentos
falsos, estelionato e irregularidades trabalhistas. Em fevereiro, a Justiça Federal autorizou
a quebra dos sigilos fiscal e bancário da
seita.
. Suicídio - Um estudo elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nos últimos meses divulgou que o suicídio é a causa
de morte violenta que mais mata no mundo.
O número de vítimas quase equivale ao de
mortes ocorridas durante as guerras mais os
homicídios.
No ano 2000, o número de
suicídios atingiu a 825 mil. Os
maiores índices foram registrados nos países do Báltico, entre
eles, a Lituânia e a Letônia.

Dicionário bíblico
EANES - Filho de João
ÉDER - Luminoso, límpido
EDGAR - Lanceiro guardião dos bens,
próspero
ÉDINA - Amiga próspera
EDISON - Filho de Eduardo
EDITH - Rico presente, rica dádiva
EDMAR - Rico, famoso
EDMUNDO - Guardião dos bens, próspero
EDNA - Rejuvenescimento
EDOM - o ruivo
EDSON - Filho de Eduardo
EDUARDO - Próspero guardião
EDVALDO - Próspero governo
EDVIGES - Guerreira rica
EGBERTO - Espada brilhante e luzidia
EGÍDIO - Protetor
ELAINE - Tocha, luz
ELEOMAR - Aglutinação de El Omar, "o
próspero"
ELEUTÉRIO - Libertador
ELGA - Sagrado
ELIABE - Meu Deus é Pai
ELIAKIM - Meu Deus se levanta
ELIANA(E) - Sol, solar, de beleza resplan-

decente
ELISA(E) - Meu Deus é abundante, Deus
de abundância
ELISABETH - Meu Deus é abundante,
Deus de abundância
ELÍSIO - Referente aos Campos Elísios,
na mitologia é o céu dos heróis
ELMA(O) - Escudo protetor
ELOI - Escolhido
ELOISA - Combatente gloriosa
ELZA - Virgem das águas
EMANUEL(A) - Conosco está Deus
EMERSON - Filho de Américo
EMÍLIO(A) - Rival enciumada
EMIR - Príncipe
ENÉAS - Louvado, glorioso
ÊNIO - Predestinado
ENOQUE - Dedicado, iniciado
EPITÁCIO - Rápido, ligeiro
ERASMO - Amável
ERCILIA - Orvalho
ERIC(A)(O) - Senhor absoluto, sempre
poderoso
ERMELINDO(A) - Linda serpente
ERNANI - Corajoso, valente
ERNESTO - Combatente dedicado

ÉSIO - Justo
ESTÁCIO - O que está em pé
ESTANISLAU - Glória do povo
ESTEFANIA - Coroa, realeza
ESTELA - Estrela
ESTÊNIO - Força
ETELBERTO - Notório fulgurante
(Teutônico)
EUCLES - Glorioso
EUCLIDES - Filho de Eucles (glorioso,
ilustre)
EUGENIO(A) - Nobre, nascido em berço
de ouro
EULER - Oleiro
EUSÉBIO - Piedoso
EUSTÁQUIO - Carregado de belas espigas
EVALDO - Aquele que impõe a lei
EVANDRO - Viril
EVARISTO - ótimo
EVELIN - Pássaro
EVERALDO – Aquele que tem a força do
javali
EVERLI - Pássaro
EXPEDITO - Rápido, ligeiro
EZIO - águia

Livros recomendados do mês
Santidade pessoal em tempo de tentação - Bruce H. Wilkinson - Editora Mundo Cristão - Num tempo em que
muitos tentam justificar o pecado em vez de buscar santidade e purificação, este livro traz dicas práticas e ensinamentos sólidos para que a barreira do pecado seja vencida e as armadilhas da tentação sejam evitadas.
Ele ainda remove pedras - Max Lucado - Editora CPAD - A Bíblia contém muitas passagens de Jesus se encontrando com pessoas sofrendo, com problemas, elas estão lá para nos dizer o que Jesus faz e o que ele pode e quer fazer
por você.
Respostas

1– Ec 10:1
2– Paulo - At 27:23
3– Tt 3:13
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Porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do
vosso trabalho e do amor
que evidenciastes para com o
seu nome, pois servistes e
ainda servis aos santos.
Desejamos, porém, continue
cada um de vós mostrando,
até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da
esperança;
para que não vos torneis
indolentes, mas imitadores
daqueles que, pela fé e pela
longanimidade, herdam as
promessas. Hb 6:10-12

